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As chuvas da semana passada atrasa-
ram as obras em aproximadamente 
cinco dias úteis. No dia 27 de janei-
ro, o calçamento da primeira artéria 
programada foi completado (Alame-
da Estrela da Vida Inteira). A segun-
da artéria com obras em andamento 
(Alameda da Aurora) tem seu térmi-
no programado para os próximos 
três ou quatro dias úteis. 
Como já esclarecido, não sendo pos-

sível realizar as obras nos pontos 
críticos localizados na Mata durante 
o período chuvoso, as obras continu-
arão nas artérias, sendo as próximas 
as Alamedas das Flores e dos Versos.
Na Flores, os serviços de troca do 
calçamento pelo piso intertravado  já 
serão iniciados nos próximos dias, 
com isso, contamos com a compreen-
são de todos em função dos transtor-
nos  causados no tráfego nessa via.

Para evitar a entrada de pessoas estra-
nhas e sem identificação no Pasárga-
da, a Aspas reforçou por várias vezes 
o cercamento na área da represa, di-
visa entre a Vale e o condomínio. Po-
rém, a atitude irresponsável de alguns 
moradores, que insistem em cortar a 
cerca, tem comprometido o trabalho 
da equipe de segurança da associação. 

Solicitamos a todos que, caso vejam 
algo estranho, pessoas frequentando 
a represa ou qualquer conduta irre-
gular, avisem imediatamente a Aspas, 
nos telefones 3547-7001 / 3547-7000 
ou 988647667. Vale lembrar o risco de 
invasão a propriedade privada. Vamos 
colaborar e manter intactos nossas cer-
cas e limites!

Considerando que o momento econô-
mico do País não se mostra o mais pro-
missor e que o crescimento da margina-
lidade está às nossas portas, a Aspas está 
iniciando um programa (progressivo) 
de redução de custos, com vistas à im-
plantação de um sistema de segurança 
mais eficiente para o Pasárgada.
Há uma promessa da Vale de entregar 
uma tela peneira para colocação na 
divisa das propriedades de Pasárgada 
com a empresa. A Aspas espera ainda 

mIssa no Pasárgada

No domingo, dia 31 de janeiro, 
haverá missa, às 18h, na sede 
da Aspas.

agradecImento ao  
assocIado voluntárIo

A Aspas agradece a mais um 
associado voluntário! Obri-
gado Sr. Fernando Ciccarini 
pelo material e mão-de-obra 
utilizados na repaginação da 
secretaria  da associação.
Venham nos visitar! Estamos 
de “cara nova” para melhor 
atendê-los.

aumento da Passagem da van

A partir da próxima segunda-fei-
ra, dia 01 de fevereiro, o valor da 
passagem da van sofrerá um rea-
juste, passando para:
ROTA EXTERNA: R$ 5,55
ROTA INTERNA: R$ 2,75 

AndAmento dA obrA do cAlçAmento

telas cortadas são portas abertas para os ladrões

Aspas inicia programa de redução de custos e 
lança campanha de aparelhamento para a segurança
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SE VOCÊ É ASSOCIADO, NOSSOS FUNCIONÁRIOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA AUXILIA-LO. AS EQUIPES DE CAMPO  
E DA ADMINISTRAÇÃO TRABALHAM DE 8H ÀS 17H. NOSSA VIGILÂNCIA FUNCIONA 24H. CONTE COM A GENTE!

a confirmação da cessão, também pela 
Vale, de duas câmeras “drone” que se-
rão utilizadas nas rotas de acesso à re-
presa de contenção.
Para iniciar a implantação da vigi-
lância monitorada, a Aspas necessi-
ta de aparelhagem apta, por exem-
plo, a receber e armazenar imagens. 
Assim, para que a associação não 
comprometa seus recursos com a 
compra de aparelhos que muitas ve-
zes seus associados têm em casa ou 

escritório sem utilização, a diretoria 
lança a campanha de aparelhamen-
to da Aspas.
Para esta campanha, poderão ser 
doados à associação CPU, tela, note-
book, aparelho multifuncional, pro-
jetor, aparelho de som e/ou imagem. 
A associação não necessita de grande 
quantidade, mas precisa que estejam 
em bom estado de conservação, de 
modo a evitar maiores custos com 
consertos.

UtilizAção e rotA dA vAn

Informamos aos associados que está sendo estudada a alteração na rota da Van, 
seus horários e sua utilização. Quem tiver interesse em participar dos estudos 
deve fazer contato com o Sr. Reiler, pessoalmente ou por telefone, para o devido 
cadastro. Poderá, também, apresentar sua proposta por escrito, devendo proto-
colá-la na sede da Aspas.


